POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Associação de Educação, Saúde e Cultura – AESC, instituição de educação superior, nome
fantasia Faculdade Wenceslau Braz (FWB), tem como objetivo respeitar a política de
privacidade e segurança dos dados pessoais a que tem acesso, obedecendo ao disposto na
Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).
O intuito da FWB é informar aos visitantes, clientes, parceiros e terceiros sobre a política
com a coleta e uso de informações pessoais, e, caso decida usar os serviços, deixar definido
que você concorda com a coleta e uso de informações em relação a esta política.
As Informações pessoais coletadas são usadas para fornecer e melhorar os serviços e não
usaremos e nem compartilharemos suas informações, exceto para atender o objetivo
solicitado e as normas públicas correlatas aos serviços de educação propostos.

Compromisso com a Privacidade
A FWB compromete-se com a privacidade dos dados pessoais coletados, utilizando-os de
forma transparente, para atingir a finalidade compatível aos seus serviços prestados, tais
como:
- Gestão acadêmica;
- Gestão administrativa;
- Gestão financeira;
- Controle de presença, acesso e segurança;
- Serviços à comunidade;
- Trabalhos de pesquisa científica;
- Comunicação institucional;
- Infraestruturas tecnológicas;
- Relacionamento com terceiros colaboradores;
- Eventos;
- Extensão acadêmica.
Nossos esforços visam, exatamente, garantir-lhe que as informações pessoais cedidas
somente sejam utilizadas de acordo com sua autorização.
Reconhecendo a importância de seus dados pessoais, a FWB esclarece que todas as
informações pessoais são coletadas mediante conhecimento e consentimento dos usuários.
Informações Pessoais Coletadas
A FWB poderá coletar dados voluntariamente de clientes, colaboradores, terceiros,
pacientes e interessados, sempre com o objetivo de prestar os serviços disponibilizados,
compreendidos os seguintes dados.



Identificação: nome; número de documentos de identificação e registro; filiação;
descendentes; nacionalidade; naturalidade; data de nascimento; sexo; estado civil.
Contato: endereço; e-mail; contato telefônico; rede social.









Acadêmico: forma de ingresso; estabelecimento de origem; nota do processo
seletivo; histórico escolar; dados acadêmicos; curso; frequência; nota; disciplina;
situação de vínculo acadêmico.
Financeiro: histórico da situação financeira; comprovantes de rendimento; dados
bancários; boletos; recibos de pagamento; negociações.
Saúde: atestados médicos; prontuário médico; exames médico; histórico médico;
histórico familiar de doenças; estilo de vida; tratamentos realizados; exames
laboratoriais e de imagem.
Imagem: fotografia; imagem.
Eletrônico e tecnológico: cookies; endereço de IP; consulta e acesso.

Os dados pessoais serão mantidos em sigilo e jamais divulgados, podendo ser
compartilhados à terceiros (prestadores de serviços) com a sua autorização ou com órgãos
públicos vinculados ao ramo de atividade da FWB, salvo quando exigido por Lei ou
determinação judicial.
Gestão de informações
Os usuários e clientes da FWB poderão corrigir ou alterar as informações fornecidas em
seus cadastros, sempre que desejar ou achar necessário.
Sites de terceiros
Os serviços disponibilizados pela FWB poderão ser através de outros sites (terceiros),
ocasião em que serão fornecidos links para estes sites, devendo os usuários se atentarem a
Política de Privacidade destes sites.
A FWB não se responsabiliza pelo controle, utilização de dados e práticas do site de
terceiros.
Atualização da Política de Privacidade
A FWB poderá atualizar e revisar sua Política de Privacidade, buscando sempre atender a
legislação aplicável a proteção de dados.
Disposições finais
Orientamos e recomendamos aos usuários que se resguardem e não divulguem a terceiros
eventuais senhas de acesso aos serviços disponibilizados, garantindo maior segurança e
controle.
A FWB solicita o compromisso dos usuários na boa utilização dos serviços disponibilizados,
bem como que informem a FWB de eventual falha ou imprecisão dos sistemas utilizados,
acreditando que a privacidade e a confiança dependem do bom relacionamento entre os
envolvidos.
Nosso e-mail para contato sobre a Política de Privacidade é fwb@fwb.edu.br

